
 1

Gerðabók býráðsins 
Fundardagur: 25. januar 2007 
Býráðsfundur nr. 01/2007 
Borgarstjóri Sigurð S. Simonsen 
Fundarskrivari Marin Sólheim Thomsen 
  

 
Ár 2007 tann 25. januar kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta 
sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 19. januar 2007 um innkalling til 
fundar. 
 
Møtt vórðu: 
Sigurð S. Simonsen 
Jann Toftegaard 
Dánjal Vang 
Signar á Brúnni 
Elisabeth D. Eldevig Olsen 
Eyðun á Lakjuni 
Tórfríður Abrahamsen 
Petur Abrahamsen  
Jón Nolsøe Olsen 
  
Skrivari:   Marin Sólheim Thomsen, skrivari.  
 
Mál nr. 01/2007.  
 
Viðvíkjandi viðgerð av uppskoti um broytan av gøtunøvnum í Fuglafirði, 
ásetan av gøtunøvnum á Kambsdali og á Hellunum, hetta sambært skrivi 
frá Matrikulstovuni, um góðkenning av adressum sambært § 7, stk. 2 í 
adressulógini. 
 
Tekniska nevnd hevur móttikið skriv, dagf. 08. november 2006, frá 
Gøtunavnanevndini, har nevndin í sambandi við samanlegging av vegastrekkjum í 
Fuglafirði til størri eindir, er samd um at gera hesar broytingar: 
 
Viðv. Fuglafirði: 

1. Leitisvegur gongur frá Leitisvegi til og við Grønutúvu. 
2. Gjógvarávegur er Gjógvarávegur. 
3. Mørkin er Mørkin, Karvatoftir og í Støð. 
4. Bakkavegur er Bakkavegur. 
5. Kirkjuvegur er Trongagøta og Toftavegur. 
6. Vestur í Bø er Vestur í Bø til Bøgveg 
7. Norður í Gerði er Norður í Gerði og Høvdavegur 
8. Toftagøta er Toftagøta og Myllugøta 
9. Bøvegur er Bøvegur 
10. Bjarnavegur er Bjarnavegur 
11. Sevdalsvegur er Sevdalsvegur 
12. Fløtugerði er Fløtugerði og Hornavegur 
13. Stovugerði er Stovugerði 
14. Innandalsvegur er Innandalsvegur frá Max’sa hjalli og vestureftir 
 

Viðv. Kambsdali: 
1. Vegurin frá landsvegnum og niðan til høllina, broyttur til  Millum áir 
2. Vegurin frá høllini til Børkugøtu, broyttur til  Dalsvegur 
3. Vegurin frá Inga Andreasen til Beinir N. Olsen 

 Kráarvegur 



 2

4. Vegurin frá Skótahúsinum og inneftir  
 Børkugøta 

5. Vegurin frá Børkugøtu og oman á landsvegin 
 Fagragilsvegur 

 
Viðv. Hellunum: 

1. Gullbrandsrás – Av vegnum niðan til Gullbrandshellið 
2. Rættarvegur – Høvuðsvegurin oman til Hellurnar 
3. Ternubrekkan – Vegurin til Smoltstøðina 
4. Argisvegur – Vegurin til rættina og Ottosa hús 
5. Eingjargøta – Vegurin til kirkjugarðin 
6. Úti á lending 

 
Nevndin hevur fyriliggjandi uppskot til uppskotið hjá Gøtunevndini fyri Fuglafjørð. 
Fuglafjørður: 
1.  Leitisvegur verður broytt til Toftanesvegur. 
2. Ok. 
3.  Mørkin, Karvatoftir og Í Støð verður óbroytt tó soleiðis, at Í Støð endar við 
Toftagøtu. 
4. Bakkavegur umfatar  eisini Høvdaveg, t.v.s Bakkavegur gongur frá Toftagøtu og 
norður á Enni. 
5. Ok. 
6. Vestur í Bø. Verður broytt til Mirmannsveg. 
7. Norður í Gerði verður strikað, og Ennivegur verður frá Skarðsá og norður á Enni. 
T.v.s at Norður í Bø verður eisini strikað. 
8. Ok. 
9  Ok. 
10. Ok.  
11. Ok. 
12. Ok 
13. Ok. 
14.  Innandalsvegur verður frá Skarðsá og vestureftir. T.v.s. at Fløtugerði verður 
strikað. 
 
 
Viðv. Gøtunøvnum á Kambsdali: 
 
1. Broytast til Dalavegur  
 
2. Dalavegur frá ítróttarhøllini og inn til svingið við transformatorstøðina. Og um 
hesin vegur heldur fram inneftir skal hesin eisini eita Dalavegur. T.v.s. Dalavegur 
gongur frá landsvegnum niðan til ítrottarhøllina og inn til  sethúsaøki inn til svingi við 
transformatorstøðina. 
3. Ok. 
4. Ok. 
5. Fagragilsvegur broytast til Fagragil. 
6.  Ídnnaðarøki frá KJ inn til IRF skal eita Kambsenni. Her fyiliggur einki uppskot. 
7. Tá Dalavegur ætlandi verður førdur inn til ídnaðarøkið, verður mælt til at vegurin 
frá transformatorstøðini niðan til Børkugøtu fær egið navn og skotið verður upp at 
hetta verður Láarvegur. 
 
Við. Hellunum  
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Tekur undir við uppskotinum frá Gøtunavnanevndini Óbroytt. 
 
Málið hevur verið fyri á fundi í Teknisku nevndini tann 07. desember 2006, og 
mælir nevndin býráðnum til at taka undir við omanfyri nevndu broytingum til 
veganøvn í Fuglafirði, á Kambsdali og á Hellunum. 
 
Avgerð til mál nr. 1: 
Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt (9-0). 
 
 

Mál nr. 02/2007. 
 

Mál viðvíkjandi roykipolitikki á kommunalu stovnunum. 
 
Sosiala nevndin hevur arbeitt við, og viðgjørt spurningin um roykipolitik á teimum 
kommunalu stovnunum í eina tíð. Avgjørt var fyrst at arbeiða við roykiforboðið á 
stovnum, har børn eru til dagligt. Tvs. í skúlanum, í frítíðarskúlanum, á dagstovninum 
og í dagrøktini. Sosiala nevndin hevur  sent hoyringsskriv út til stovnarnar og viðgjørt 
svarskrivini sum komu innaftur. Somuleiðis hevur sosiala nevndin havt fund við 
leiðaran fyri dagstovnin, frítíðarskúlan og dagrøktina, skúlaleiðsluna og 
skúlastýrisformannin. Nógv góð hugskot komu fram og avtala var at arbeiða miðvíst 
ímóti einum roykfríum skúla og barnaansingarstovnum. Sosiala nevndin hevur 
avgjørt, at eitt fullkomiligt roykiforboð verður sett frá 01. august 2007. Tvs. tá skúli 
og barnaansingarstovnar byrjað aftur aftaná summarfrítíðina. 
 
Málið hevur verið fyri á fundi í Sosiala nevndini tann 15. januar 2007  og mælir 
nevndin býráðnum til at taka undir við uppskotinum um, at tað ikki er loyvt at 
roykja á teimum kommunalu stovnunum har børn eru dagligt, frá 01. august 
2007.  
 
Avgerð til mál nr. 2: 
Tilmælið frá Sosialu nevndini varð samtykt (9-0). 

 
Mál nr. 03/2007. 

Mál viðvíkjandi uppskoti til val av bygginevnd fyri nýggja 
dagstovnin. 
 
Vísandi til § 36, stk. 1 og 2 í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mei 2000 um 
kommunustýri mælir sosiala nevndin  á fundi 11. desember 2006 
býráðnum til at velja eina serstaka bygginevnd fyri nýggja dagstovnin, 
sum verður mannað við niðanfyri standandi limum: 
 

• Eyðuni á Lakjuni, formanni í sosialu nevndini 
• Sigurð S. Simonsen, borgarstjóra 
• Pæturi Joensen, leiðara á teknisku deild 
• Irenu Olsen, leiðara á sosialu deild 
• Julionnu Næs, leiðara á dagstovninum í Fuglafirði 

 



 4

Nevndin skipar seg sjálv eftir kommunustýrisskipanini fyri kommununa 
eftir sama leisti, sum gjørt verður í sambandi við skipan av teimum føstu 
kommunalu nevndunum. 
 
Sambært § 36 kann kommunustýri seta serstakar nevndir at taka sær av 
einstøkum málum ella at ráðgeva kommunustýrinum, fíggjarnevnd ella 
aðrari nevnd, í hesum føri sosialu nevndini. 
 
Kommunustýrið (sosiala nevndin) ásetir nærri reglur bæði um virksemi, 
virkisskeið og manning av serstøkum, ráðgevandi nevndum. Ætlanin í 
hesum føri er, at talan verður um eina bygginevnd, sum beinleiðis kemur 
at átaka sær nevndararbeiðið við byggingini av nýggja dagstovninum í 
tøttum samarbeiði við avvarðandi nevndir og kommunustýri. 
 
Sosiala nevndin  hevur viðgjørt málið á fundi 11. desember 2006, 
og  mælir býráðnum til at velja eina serstaka bygginevnd fyri 
nýggja dagstovnin, sum verður mannað við omanfyri standandi 
limum. 
 
Avgerð til mál nr. 3: 
Tilmælið frá Sosialu nevndini varð samtykt við 7 atkvøðum fyri og 2 ímóti. Ímóti 
atkvøddu Signar á Brúnni og Tórfríður Abrahamsen. 
 

 
Mál nr. 04/2007. 

Mál viðv. roknskapinum og grannskoðarafrágreiðing hjá 
Fuglafjarðar bókasavni fyri 2006. 
 
Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá P/F 
Grannskoðaravirkinum INPACT, dagfest 16. januar 2007 saman við 
grannskoðaðum roknskapi og grannskoðarafrágreiðing fyri 
Fuglafjarðar bókasavn fyri 2006. 
 
Roknskapurin vísir, at samlaðu útreiðslurnar hava verið kr. 
623.935,44 móti mettum kr. 662.480.,97 Sostatt eru kr. 38.545,53 
minni nýttar enn mett. Lønirnar hava verið kr. 22.463,45 hægri enn 
mett, húsaútreiðslurnar kr. 17.138,71 hægri enn mett, bókakeyp og 
innbinding kr. 795,36 hægri enn mett, Innbúgv kr. 50.000 lægri enn 
mett og aðrar útreiðslur kr. 28.332,16 lægri enn mett. 
Orsøkin til at onki er brúkt av Innbúgvskontoini er at móttkudiskur og 
hyllar, sum ætlanin var at keypa í 2006 ikki enn eru útvegað. 
 
Inntøkurnar hava verið kr. 184.000,00 í Landskassastuðli meðan 
kommunan hevur borðið restina av kostnaðinum soleiðis, at gjøgnum 
árið eru kr. 305.000 fluttar á serstaka konto hjá bókasavninum, og 
við endan á árinum hevur kommunan borðið kostnaðin av hallinum 
upp á kr. 133.900,33.  
Bókasavnslógin heimilar upp til 40% í stuðli av eini góðkendari 
rakstrarætlan. Stuðulin verður inntøkuførdur tað árið, hann er 
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játtaður, eftir rakstrarætlanini fyri árið eftir. T.v.s. at rakstrarstuðulin 
sum er inntøkuførdur í 2006 er grundaður á rakstrarætlanina fyri 
2007. 
Samb. rakstrarætlanina fyri 2007 verður roknað við einum kostnaði 
upp á kr. 630.520 at reka bókasavni. 
Soleiðis skuldi Landskassastuðulin verði kr. 252.208. Men samb. Skriv 
frá Føroya Landsbókasavni dagf. 25. juli 2006, verða bert kr. 460.000 
góðkendar sum útgjaldsgrundarlag, sum so gevur kommununi kr. 
184.000. 
                   
Málið hevur verið til viðgerar á fundi í mentamálanevndini 
tann 17. januar 2007, og mælir nevndin býráðnum til at 
góðkenna roknskapin og grannskoðarafrágreiðingina fyri 
Fuglafjarðar bókasavn fyri 2006 uttan viðmerkingar. 
 
Avgerð til mál nr. 4: 
Tilmælið frá Mentamálnevndini varð samtykt (9-0). 
 

Mál nr. 05/2007. 
Mál Viðvíkjandi umsókn frá Egil Toftegaard um byggiloyvi til tilbygning til 
sethúsini á matr. 528 á Tungugøtu. 
Umsókn saman við tekningum innkomin frá Egil H. Toftegaard um tilbygning til 
sethúsini á matr. nr. 528 
Ætlanin er at byggja 4,45 x2 m aftrat húsunum til brúsu og dur. 
 
Málið hevur verið fyri á fundi í teknisku nevndini tann 12. januar 2007 og mælir 
nevndin býráðnum til at umsóknin verður gingin á møtið soleiðis, at bygt verður 
samb. hjáløgdu tekningar. 
 
Avgerð til mál nr. 5: 
Tilmælið frá Teknisku nevnd varð samtykt (9-0). 
 

 
 
Mál nr. 06/2007. 
 

Leigusáttmáli við SP/F Breyðmolin. 
 
Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 10. januar 
2007 til leigusáttmála millum kommununa og SP/F Breyðmolan, 530 
Fuglafjørður um leigu av parti av bygningi kommununar á matr. nr. 296 á 
Bakkavegi 12. 
 
Upprunaleigusáttmálin, sum gjørdur varð partanna millum, varð gjørdur 
yvir 3 ár fram til 31. oktober 2006, og hevur felagið síðan nevnda dag 
ongan sáttmála havt við kommununa um leigu. Tó hevur borgarstjórin 
tosað við stjóran Ivan Skorheim um málið, har hesin ynskti at fáa nýtt 
leigumál við kommununa. 
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Sambært fyriliggjandi uppskoti er talan um ein 1 ára leigusáttmála fram til 
31. desember 2007, og har leigarin bert leigar neyðug høli í sambandi við 
baravirksemi, men at kommunan sjálv § 4, stk. 3 útleigar hin partin av 
bygninginum, og fær allar leiguinntøkur í hesum sambandi. 
 
Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í fíggjarnevndini tann 17. 
januar 2007, og mælir nevndin einmælt býráðnum til at góðkenna 
hjálagda uppskot til leigusáttmála partanna millum uttan 
viðmerkingar. 
 
Avgerð til mál nr. 6: 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini varð samtykt (9-0). 
 
 
Bókin lisin og fundur lokin kl. 19,00 
 
 
Signar á Brúnni 
 
Tórfríður Abrahamsen 
 
Petur Abrahamsen 
 
Elisabeth Eldevig 
 
Eyðun á Lakjuni 
 
Jón Nolsøe Olsen 
 
Jan Toftegaard 
 
Dánjal Vang 
 
Sigurð S. Simonsen 


